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บรรณาธิการ 

 ไตรมาสที่ผ่านมา (2/2564) ทางกลุ่มงานฯ ได้นำเสนอเครื่องมือที่สหรัฐอเมริกาใช้ในการดำเนิน
นโยบายด้านการค้ากับประเทศคู่ความร่วมมือ อาทิ การจัดทำรายงานการค้ามนุษย์ (Tip Report) และการ
จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่ามีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ (TVPRA List) ซึ่งสหรัฐฯ 
ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาให้สิทธิหรือตัดสิทธิ GSP แก่ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่ยื่นขอรับ
สิทธิ GSP นอกจากนี้ เครื่องมือด้านนโยบายฯ ดังกล่าวของสหรัฐฯยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนิน
ปรับปรุงแก้ไขนโยบายด้านแรงงานของประเทศไทยและประเทศคู่ความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง 
ทางการค้าระหว่างประเทศจากการลดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทย
ในต่างประเทศ รวมถึงมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ส่งออกแรงงานให้มาทำงานประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคประมง  

สำหรับในไตรมาส 3/2564 ทางกลุ่มงานฯ นำเสนอกรณีศึกษาบทบาทผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา 
หรือ United States Trade Representative (USTR) ซ่ึงมีพันธกิจหลักในการดำเนินความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายการค้าของสหรัฐฯ จัดทำรายงานการประเมินผลในเรื่องความตกลง
ทางด้านการค้า การให้ข้อเสนอแนะต่อประธานาธิบดีและสภาคองเกรสเกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่ประเทศผู้ขอรับสิทธิ โดยชี้ให้เหน็ว่า 
USTR ไม่ได้มีบทบาทและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการค้าเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องสิทธิ
แรงงานและประเด็นด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วย  

อีกทั้ง กลุ่มงานฯ ยังได้จัดทำสรุปรายงานฯ โดยประมวลเนื้อหาจากรายงานฯ ตั้งแต่ฉบับแรก คือ 
ไตรมาส 4/2563 จนถึงฉบับที่ 4 ประจำไตรมาส 3/2564 โดยเป็นการสรุปวิวัฒนาการของการค้าระหว่างประเทศ
ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเด็นด้านแรงงานและสิทธิแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม และจากการ
ประมวลเนื้อหาทั้งหมดทำให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ คือ กระทรวงแรงงานควรจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ
ที่ประกอบไปด้วยผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดที่เป็นระดับปฏิบัติงาน โดยให้มีภารกิจในการติดตามความ
คืบหน้าและแนวโน้มสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในเชิงรุกและสามารถจัดทำคำชี้แจงข้อร้องเรียนจากต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์ เช่น กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื ่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเกี ่ยวกับท่าทีของประเทศคู ่ความร่วมมือทั ้งนี ้เพื ่อนำมา
ประกอบการวิเคราะห์และจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทยต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสามารถดาวน์โหลด
เนื้อหาผ่าน QR Code ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้  

 กองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทราบข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่าง
คณะผู้จัดทำและผู ้อ่าน เพื ่อให้เกิดการต่อยอดความคิด ซึ ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและการสร้างสรรค์  
การผลิตผลงานทางวิชาการต่อไป ซึ่งคณะผู้จัดทำยินดีรับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายงานฯ ให้มีคุณภาพ
ที่ดีข้ึนต่อไป 
 

 กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ 

https://qrgo.page.link/RMC9o 
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»ÃÐà·Èä·Âà»š¹Ë¹Öè§ã¹»ÃÐà·È·Õèä´ŒÃÑº
»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡ÁÒµÃ¡ÒÃÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ·Ò§
ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒÁÒà»š¹

ÃÐÂÐàÇÅÒÂÒÇ¹Ò¹µÑé§áµ‹»‚ 2519 ¨¹¶Ö§»‚ 2563 
«Öè§àÁ×èÍ»‚ 2562 (¤.È. 2019) 

ä·Âà»š¹»ÃÐà·ÈÅÓ´ÑºË¹Öè§·Õèä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô GSP 
ã¹¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÊÔ¹¤ŒÒà¢ŒÒä»ã¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹Ò

ÊÙ§·ÕèÊØ´¤×Í 4.86 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ° 

***GATT  (General Agreement on Tariffs and Trade)  ¤×Í ¢ŒÍµ¡Å§·ÑèÇä»Ç‹Ò´ŒÇÂÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡ÃáÅÐ¡ÒÃ¤ŒÒ
***USTR (United States Trade Representative) ¤×Í ¼ÙŒá·¹¡ÒÃ¤ŒÒÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

¡ÅØ‹Á§Ò¹¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ¡Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹
 
 

¡Óà¹Ô´ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ·Ò§ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã 
(Generalized System of Preferences : GSP) 

ÃÙŒËÃ×Íä
Á‹ ? 

ÀÒÂãµŒ¢ŒÍµ¡Å§ GATT
»ÃÐà·È¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹ÒÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹Ð·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨¡ÒÃµ‹ÍÃÍ§·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò»ÃÐà·È·Õè¾Ñ²¹ÒáÅŒÇ 
¨Ö§ÁÕ¡ÒÃ¡‹ÍµÑé§ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊË»ÃÐªÒªÒµÔÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò (UNCTAD) ¾.È. 2507
à¾×èÍà»š¹àÇ·Õ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ·ÕèÊÃŒÒ§ÍÓ¹Ò¨¡ÒÃµ‹ÍÃÍ§¢Í§»ÃÐà·È¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Ò 

«Öè§ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ UNCTAD ¤ÃÑé§·Õè 2 ¾.È. 2517 ãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§á¹Ç¤Ô´¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô·Ò§ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã (GSP)

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃä´ŒÊÔ·¸Ô GSP ¨Ò¡ ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ?

ÃÐºº GSP ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·È
¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÀÒÉÕÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò¢Í§»ÃÐà·È·Õèä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹�â´Âà§×èÍ¹ä¢

¡ÒÃä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ...... 
ÃÐ´Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ÃÒÂä´Œ»ÃÐªÒªÒµÔµ‹ÍËÑÇµÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡¡ÓË¹´ 
¡ÒÃà»�´µÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ ¡ÒÃà»�´âÍ¡ÒÊµÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô·Ò§»˜ÞÞÒ µŒÍ§ÁÕ¡®ËÁÒÂ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô·Ò§»˜ÞÞÒ ÊÔ·¸ÔºÑµÃ 
à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÔ¢ÊÔ·¸Ô¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾Í

¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸ÔáÃ§§Ò¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
ÁÕ¡ÒÃ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹·ÕèªÑ´à¨¹

ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Òã¹¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ¡‹Í¡ÒÃÃŒÒÂ
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บทบาทของผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาด้านสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและสิทธิแรงงานในบริบทของ
ประเทศไทย (United States Trade Representative - USTR and its role in Generalized 
System of Preferences Scheme) ประจำไตรมาส 3/2564 
 

ถ้ายังจำกันได้ในฉบับที่ 2 ประจำไตรมาส 1/2564 ได้เสนอเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อ
ประเด็นด้านแรงงานและการส่งออกสินค้าของไทยที่เกิดจากการระงับสิทธิพิเศษทางภาษีของประเทศคู่ค้าสำคัญ
ของประเทศไทย ได้แก่ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเนื้อหาในฉบับนี้จะได้นำเสนอในรายละเอียด
ความเกี ่ยวข ้องระหว ่างส ิทธ ิแรงงานกับส ิทธ ิพ ิเศษทางภาษีศ ุลกากรซึ ่งร ู ้จ ักก ันด ีในช ื ่อของ GSP  
หรือ Generalized System of Preferences โดยเป็นนำเสนอกรณีศึกษาบทบาทผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา
หรือ United States Trade Representative (USTR) ซึ ่งก่อนที่จะนำเสนอในประเด็นดังกล่าวต้องขอ
กล่าวถึงท่ีมาของระบบการค้าและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ GSP  

1. ความเป็นมาของภาษีศุลกากรในกรอบความร่วมมือการค้าพหุภาคี 

 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศพันธมิตร 
ได้จัดการประชุมเจรจาเพื่อกำหนดกฎระเบียบว่าด้วยเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ณ เมือง Bretton 
Woods สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2487 (ค.ศ. 1944) ซึ่งผลที่ได้จาก Bretton Woods Conference 
ได้แก่ สมาชิกจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 44 ประเทศ ให้ความเห็นชอบกับ Bretton Woods Agreement  
ในการกำหนดระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแบบคงที่โดยอิงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐโดยมีทองคำเป็นทุนสำรอง 
และให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) 
และธนาคารโลก (World Bank) ในขณะที่ข้อเสนอให้จัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศ (International 
Trade Organization: ITO) เพื่อให้เป็นสถาบันหลักที ่สามในระบบเศรษฐกิจ การเงินและการค้าระหว่าง
ประเทศ และการจัดทำข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and 
Trade: GATT) ยังไม่สามารถหาข้อสรุปและตกลงร่วมกันได้  

 ต่อมาเมื่อปี 2490 (ค.ศ. 1947) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and 
Social Council of the United Nations: ECOSOC) กำหนดให้มีการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการจ้างงาน ที่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา (Havana Conference) ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2490 
(ค.ศ. 1947) ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2491 (ค.ศ. 1948)  เพ่ือพิจารณาข้อเสนอในการจัดตั้งองค์การการค้าระหว่าง
ประ เทศ  (International Trade Organization: ITO) แม ้ ว ่ า Havana Conference สามารถออกข ้อมติ  
หลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการจ้างงานได้ ซึ ่งหนึ่งในนั้นคือกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) 
ว่าด้วยการกำหนดกฎระเบียบทางการค้าและการจัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศ (International Trade 
Organization: ITO) แต่กฎบัตรฮาวานาไม่มีผลบังคับใช้ในเวลาต่อมาเนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้สัตยาบันกฎ
บัตรดังกล่าว จึงทำให้ประเทศอื่น ๆ  ไม่ให้สัตยาบันตามไปด้วย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการก่อตั้ง ITO และการ
กำหนดกฎระเบียบทางการค้าภายใต้กฎบัตรฮาวานาจึงไม่ประสบผลสำเร็จ  

 อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นความพยายามในการจัดตั้งข้อตกลงพหุภาคีว่าด้วยเรื่องการค้าและภาษีได้ถูก 
หยิบยกในเวทีเจรจาระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีมาแล้ว โดยผู้แทนจาก 23 ประเทศเห็นชอบร่วมกันเรื ่อง 
การจัดทำข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT)  
ในที่ประชุมว่าด้วยเรื่องภาษีศุลกากร ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 
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ถึง 30 ตุลาคม 2490 (ค.ศ. 1947) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2491 (ค.ศ. 1948) 
ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2491 (ค.ศ. 1948) จนถึงปี 2537 (ค.ศ. 1994) มีการเจรจาว่าด้วยเรื่อง GATT จำนวนทั้งสิ้น 
8 รอบ ก่อนหน้าที่ GATT จะได้รับการยกสถานะจากการเป็นเพียงข้อตกลงหรือสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
ให้มีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศภายใต้ชื่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
เมื่อปี 2538 (ค.ศ. 1994) ซึ่งการเจรจา GATT รอบที่หลายคนคุ้นชื่อกันดี คือ การเจรจารอบอุรุกวัย (the Uruguay 
Round) ซึ่งเป็นการเจรจารอบที่ 8 และใช้เวลาการเจรจาต่อเนื่องยาวนานถึง 7 ปีครึ่ง และการเจรจารอบอุรุกวัยนี้
เป็นการเจรจารอบที่สำคัญที่ครอบคลุมขอบเขตการค้าเกือบทุกหมวดเกือบทุกสาขา “ตั้งแต่แปรงสีฟันถึงเรือ
สำราญ ตั้งแต่ธุรกิจการธนาคารถึงธุรกิจโทรคมนาคม ตั้งแต่พันธุ์ข้าวเปลือกถึงยารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง” 
(WTO original text at: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm)  
รวมไปถึงการเจรจาที่ครอบคลุมถึงประเด็นด้านการค้าใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีการเจรจามาก่อน เช่น เรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญา เรื่องการค้าการบริการ เป็นต้น 

2. กำเนิดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences: GSP) 

  เป็นที่แน่นอนว่าในกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีเช่น GATT ประเทศกำลังพัฒนา
ย่อมอยู่ในสถานะที่มีอำนาจการต่อรองน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นในมุมมองของสมาชิกประเทศ 
ที่กำลังพัฒนา GATT ไม่ประสบผลสำเร็จในการเป็นกลไกหรือเป็นเวทีสำหรับการเจรจาการค้าพหุภาคีระหว่าง
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “การประชุมสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (the United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) 
เมื่อปี 2507 (ค.ศ. 1964) เพื่อให้เป็นเวทีการประชุมระหว่างประเทศที่สร้างอำนาจการต่อรองของประเทศ
กำลังพัฒนา และพร้อมกันนี้ประเทศกำลังพัฒนาได้รวมตัวกันที่เรียกว่า “กลุ่ม 77” เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการค้าร่วมกัน  

 ในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (the United Nations Conference on 
Trade and Development: UNCTAD)  ครั้งที่ 2 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อปี 2511 (ค.ศ. 1968) 
ให้การรับรองแนวคิดการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences: GSP)  
โดยหลักการพื้นฐานของ GSP โดยทั่วไป คือการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นการให้สิทธิพิเศษ
แต่เพียงฝ่ายเดียวของประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะนำเข้าสินค้าของประเทศกำลังพัฒนาโดยเก็บภาษีนำเข้าใน
ระดับต่ำหรือยกเว้นภาษีนำเข้า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่า โดยประเภทสินค้า 
ที่นำเข้าต้องไม่ใช่ “สินค้าที่อ่อนไหว” (import sensitive) ของประเทศผู้นำเข้า และในปี 2514 (ค.ศ. 1971) 
การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนาในเวทีของ UNCTAD ก็เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก เมื่อ 15 
ประเทศ ประกอบด้วยอาร์มาเนีย ออสเตรเลีย เบลารุส แคนาดา สหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น คาซัคสถาน 
นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สหพันธรัฐรัสเซีย สวิสเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ตกลงที่จะให้
สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นประเทศคู่ค้า โดยยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษีสินค้านำเข้าตามที่ระบุ
ไว้ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง 
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3. GSP ของสหรัฐอเมริกา 

  สภาคองเกรสหรือรัฐสภาสหรัฐอเมริกาที่มีอำนาจทางนิติบัญญัติอนุมัติบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิพิเศษ 
ทางภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Generalized System of Preferences Scheme) โดยบัญญัติไว้
ในหมวด 5 ภายใต้กฎหมายการค้า พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) โดยให้อำนาจประธานาธิบดีในการยกเว้นภาษี
สินค้านำเข้าตามรายชื่อหมวดสินค้าที่กำหนดจากประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดภายใต้
มาตรการ GSP ทั้งนี้ประธานาธิบดีมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์หรือประเภทสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการ GSP ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจผ่านจากการให้
ข ้อเสนอแนะและความเห ็นของคณะกรรมาธ ิการการค ้าระหว ่างประเทศ (International Trade 
Commission: ITC) และผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade Representative: USTR) โดย
สองหน่วยงานดังกล่าวดำเนินงานในรูปแบบของ “คณะกรรมการนโยบายการค้า (the Trade Policy Staff 
Committee: TPSC) ซึ ่งมีผู ้แทนของ USTR ทำหน้าที ่ประธานคณะกรรมการ ทั ้งนี ้ TPSC มีหน้าที ่จัดทำ
รายงานประเมินผลรายปีที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนประเทศและรายชื่อหมวดสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP รวมทั้ง
จัดทำข้อเสนอแนะส่งให้ USTR พิจารณาตามลำดับ 

4. ประวัติและพันธกิจของผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade Representative: USTR) 

  ในช่วงปี 2503 (ค.ศ. 1960) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทำหน้าที่ในการดำเนินความร่วมมือ 
ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของประธานาธิบดีในเรื่องการจัดทำข้อตกลง
ด้านการค้ากับประเทศต่าง ๆ ต่อมาในปี 2505 (ค.ศ. 1962) สภาคองเกรสได้เสนอให้แก้ไขกฎหมายการค้า 
(Trade Expansion Act, 1962) โดยให้ประธานาธิบดีแต่งตั ้งผู ้แทนพิเศษด้านการเจรจาการค้า (Special 
Representative for Trade Negotiations) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ และทำหน้าที่เป็นประธานหน่วยงาน/คณะกรรมการเชิงบูรณาการร่วมหลายหน่วยงาน  
เพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะแก่ประธานาธิบดีด้านการเจรจาการค้า  

  ในปี 2506 (ค.ศ. 1963) ในช่วงสมัยประธานาธิบดีเคเนดี้ สำนักงานผู้แทนพิเศษการค้าได้ยกระดับเป็น
องค์กรหนึ่งของสำนักงานบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และมีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารของสำนักงาน
ผู้แทนพิเศษการค้าหรือ Special Trade Representative (STR) จำนวน 2 คน คือประจำที่กรุงวอขิงตัน ดี.ซี. 1 
คน และประจำที่เจนีวา 1 คน และในช่วงระหว่างปี 2503 ถึง 2511 STR มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้แทน
ของสหรัฐเข้าร่วมการเจรจา GATT รอบเคนเนดี้ และในปี 2523 STR มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยน
ชื่อหน่วยงานเป็น “the Office of the United States Trade Representative (USTR)    

  USTR มีพันธกิจหลัก ได้แก่ 1) การดำเนินความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องด้าน
นโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา 2) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่โฆษกของประธานาธิบดีเกี่ยวกับนโยบายการค้า 
3) จัดทำรายงานการประเมินผลในนามความรับผิดชอบของประธานาธิบดีและสภาคองเกรสในเรื่องความตกลง
ด้านการค้า และให้ข้อเสนอแนะประธานาธิบดีและสภาคองเกรสเกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
(Non-tariff Barriers) การจัดการข้อตกลงสินค้าระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นที่เกี ่ยวข้องกับข้อตกลง
ทางการค้า ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรของ USTR แบ่งเป็น 24 สำนัก จำแนกตามภูมิภาคและประเทศคู่ความ
ร่วมมือ เช่น สำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำนักความร่วมมือกับจีน ฯลฯ และจำแนกตาม
ประเด็นความร่วมมือ เช่น สำนักนโยบายการค้าและเศรษฐกิจ สำนักด้านประเด็นด้านแรงงาน สำนักด้าน
นวัตกรรมและสิทธิทางปัญญา ฯลฯ 
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5. บทบาทของผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade Representative: USTR) ด้านสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรและสิทธิแรงงาน 

   GSP หรือสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ที่สหรัฐอเมริกาให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาแต่ฝ่ายเดียวเริ่มต้น
ตั้งแต่ปี 2514 (ค.ศ. 1971) และเมื่อปี 2517 (ค.ศ. 1974) GSP ถูกกำหนดไว้ในหมวด 12 ของกฎหมาย 
ด้านการค้า (Chapter 12 of Trade Act, 1974) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศกำลังพัฒนาด้วยการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าสหรัฐอเมริกาของประเทศที่ได้รับ
ประโยชน์ โดยเงื่อนไขการได้รับสิทธิ ประกอบด้วย  
   1) ระดับการพัฒนาประเทศ ซึ่งหากประเทศที่ได้รับสิทธิใดมี่รายได้ประชาชาติต่อหัวเกินระดับที่
ธนาคารโลกกำหนดจะถูกเพิกถอนการได้รับสิทธิ  
   2) การเปิดตลาดสินค้าและบริการ โดยประเทศที่ได้รับสิทธิจะเปิดโอกาสตลาดสินค้าและบริการ 
ของสหรัฐอเมริกาในตลาดของประเทศตนเองอย่างสมเหตุสมผล 
   3) การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยประเทศที่ได้รับสิทธิต้องมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญญา 
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมาย  
กรณีมีการละเมิดสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) การคุ้มครองสิทธิแรงงาน โดยประเทศที่ได้รับสิทธิต้องมีการคุ้มครองสิทธิแรงงานในประเทศ
ของตนตามมาตรฐานสากล 
  5) มีการกำหนดนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน 
  6) ให้การสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการก่อการร้าย 

  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที ่ได้รับประโยชน์จากมาตรการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของ
สหรัฐอเมริกามาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปี 2563 (โดยในช่วงเวลานี้เป็นการต่ออายุจำนวน 12 
ครั้ง) ซึ่งเมื่อปี 2562 (ค.ศ. 2019) ไทยเป็นประเทศลำดับหนึ่งที่ได้รับสิทธิ GSP ในการนำเข้าสินค้าเข้าไปใน
สหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือ 4.86 พันล้านเหรียญสหรัฐ  เมื่อเทียบกับมูลค่าสินค้านำเข้าตามข้อตกลง 
ความร่วมมือทางการค้าโดยทั่วไปที่มีมูลค่า 28.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามการให้สิทธิ GSP แก่ประเทศ
ไทยและประเทศอ่ืน ๆ  
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  ประเทศผู้ได้รับผลประ ย น จาก    ของสหรัฐอเมริกาสูงสุด

                    พันล้านดอลลาร สหรัฐ 

ท่ีมา: Congressional Research Service 
หมายเหตุ: ประเทศตุรกี (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) และอินเดีย (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)  
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  USTR มีบทบาทสำคัญในการทบทวนการให้สิทธิ  โดยมีการจัดทำ “รายงานการทบทวนประจำปี 
(annual review) โดยจำแนกการทบทวนได้ 2 ประเภท ได้แก่ การทบทวนสิทธิรายสินค้า และการทบทวนสิทธิ
ตามแนวปฏิบัติและสถานะของประเทศผู ้ได้รับสิทธิหากประเทศผู ้ได้รับสิทธิมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื ่อนไข 
ทั้ง 6 ประการ ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  

  ก่อนที่จะมีการสรุปรายงานการทบทวนสิทธิประจำปี USTR จะเปิดโอกาสให้ผู ้เกี่ยวข้องหรือผู ้ที ่มี 
ส่วนได้ส่วนเสียยื่นคำร้อง (Petitions) ไม่ว่าจะเป็นคำร้องเพื่อขอเพิกถอนสิทธิ การยื่นคำร้องขอผ่อนผัน 
การระงับสิทธิ การขอคืนสิทธิ การยื่นการคัดค้านการให้สิทธิ โดยยื่นผ่าน GSP Subcommittee of Trade 
Staff Committee (TPSC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการการทำงานเชิงบูรณาการร่วมหลายหน่วยงานด้านนโยบาย
การค้าที่มี USTR ทำหน้าที่ประธาน โดย TPSC จะเปิดรับฟังความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ (Public Hearing) 
ก่อนที่ USTR จะรับคำร้องนั้นไว้เพื่อพิจารณาทบทวนการให้สิทธิ GSP ในปีต่อไป 

 เมื่อปี 2558 (ค.ศ. 2015) USTR เผยแพร่ annual review USTR 2015-0018 ระบุว่าสหพันธ์แรงงาน
อเมริกันและสภาองค์การอุตสาหกรรม (the American Federation of Labor & Congress of Industrial 
Organizations : AFL-CIO) ยื่นคำร้อง (petition) ขอให้ร ัฐบาลสหรัฐอเมริกาทบทวนการให้ส ิทธ ิ GSP 
แก่ประเทศไทย โดย AFL-CIO ยื่นคำร้องต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 โดยระบุว่าประเทศไทยไม่มีการดำเนินงาน 
ในการคุ้มครองและเคารพสิทธิของแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ
เจรจาต่อรองร่วม สิทธิในการนัดหยุดงาน การห้ามการบังคับใช้แรงงาน และการเลือกการปฏิบัติต่อแรงงาน
ข้ามชาติ ทั ้งนี้ เมื่อวันที ่ 25 ตุลาคม 2562 USTR เผยแพร่ประกาศการบังคับใช้เกี ่ยวกับมาตรการ GSP  
ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ว่า สหรัฐตัดสินใจระงับการให้สิทธิ GSP ซึ่งมีมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
สำหรับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ด้วยสาเหตุที่เกิดจากการแรงงานในประเทศไทยไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ที่เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

6. การดำเนินงานของรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมบทบาทด้านการคุ้มครองแรงงานตาม
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ี้แจงข้อร้องเรียนขององค การระหว่าง
ประเทศ/ประเทศคู่ความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีกรอบต่าง ๆ  

 จากข้อมูลนำเสนอข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเด็นด้านการค้าและด้านแรงงานมีความเกี ่ยวข้องกัน 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลระดับประเทศหรือระดับองค์การระหว่างประเทศ เช่น 
WTO หรือ ILO ตระหนักว่าหากหลาย ๆ ประเทศพยายามใช้วิธีลดมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานในประเทศ
ของตนเพื่อลดต้นทุนการผลิตในการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันเรื่องราคาสินค้าส่งออก ซึ่งจะนำไปสู่  
“การแข่งขันไปสู่จุดเสื่อมหรือจุดต่ำสุด (race to the bottom)” 

 กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจคุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการ
ทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ และในฐานะหน่วยงาน
ตัวแทนรัฐบาลไทยที่เป็นสมาชิกของ ILO  มาเป็นระยะเวลา 102 ปี (ตั้งแต่ปี 2462) ได้ปฏิบัติตามพันธกิจ
ที่เกี่ยวข้องมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO มาโดยตลอด ที่สำคัญได้แก่  

1) การให้สัตยาบันอนุสัญญาของ ILO จำนวน 19 ฉบับ และพิธีสารจำนวน 1 ฉบับ ซึ ่งในจำนวนนี้  
เป็นอนุสัญญาหลักทีเ่กี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 6 ฉบับ จาก 8 ฉบับ ประกอบด้วย  
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- หมวดว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานบังคับ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1969 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29) และอนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการ
ขจัดการใช้แรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 

- หมวดว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วย
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951 และอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) 
ค.ศ. 1958 

- หมวดว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก คือ อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 
และอนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999  
สำหรับหมวดว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม ซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิ 
ในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน 
นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา 5 – 6 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2562) ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาถึง 4 ฉบับ 
รวมถึงอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อนุสัญญาฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 (พิธีสารค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงาน
บังคับ ค.ศ. 1930 และอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจของประเทศไทยที่จะส่งเสริมสิทธิแรงงานและขจัดการใช้แรงงานบังคับในภาคการจ้างงานที่มี
แรงงานข้ามชาติจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมประมง  

2) การดำเนินโครงการความร่วมมือกับสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
(ILO Regional Office for Asia and the Pacific) ซึ ่งโครงการที ่สำคัญที ่เกี ่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เช่น 

- การจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ปี 2562 – 2564 (Thailand Decent Work 
Country Programme 2019 – 2020) ซึ่งเนื้อหาของแผนงาน ฯ เป็นการจัดลำดับความสำคัญเป้าประสงค์
การดำเนินงานของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุวาระงานที่มีคุณค่าที่ประกอบด้วย  4 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริม
การมีงานทำ สิทธิในการทำงาน การคุ้มครองทางสังคม และการเจรจาทางสังคม (การเจรจาปรึกษาหารือ
ระหว่างรัฐบาล นายจ้างและลูกจ้าง) โดยมีลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริม
ให้มีการจ้างงานที่มีผลิตภาพ การสร้างความเข็มแข็งให้กับระบบการตรวจแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในกลุ่มผู้เปราะบาง การสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยการเพิ่มศักยภาพกลไกไตรภาคี (รัฐบาล นายจ้าง ลูกจ้าง) การให้
สัตยาบันและการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

- การดำเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงแรงงาน สหภาพยุโรป และ ILO ภายใต้โครงการ 
“สิทธิจากเรือสู่ฝั ่ง (Ship to Shore Rights) ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 
มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
ประมงและแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย ซึ่งโครงการ ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย การเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจแรงงาน การปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO ซึ่งต่อมาโครงการ ฯ ขยายขอบเขต
การดำเนินงานครอบคลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - กรกฎาคม 2567 
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และสหภาพยุโรปเป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ สำหรับหน่วยงานดำเนินโครงการ ฯ ประกอบด้วย ILO 
IOM และ UNDP  

- การดำเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงแรงงานประเทศไทย รัฐบาลออสเตรเลีย 
และ ILO ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Triangle 
Project) ซึ ่งรัฐบาลออสเตรเลียโดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID) 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนเงินงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างปี 2553 – 2558 ทั้งนี้ โครงการฯ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งลดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบต่อแรงงาน ด้วยการพัฒนานโยบายการจัดหางาน 
และแนวปฏิบัติด้านการคุ ้มครองแรงงาน เช่น การสนับสนุนด้านวิชาการ ในการยกร่างกฎหมาย 
และกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศ การจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับความรู้ของผู้ที่
อาจจะเป็นแรงงานข้ามชาติต่อการย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย  รวมไปถึงการพัฒนา
เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของแรงงานข้ามชาติ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ย้ายถิ่นและสิทธิแรงงาน การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงาน
ข้ามชาติ ซึ ่งต่อมาโครงการฯ ขยายขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน 6 ประเทศ 
ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทย และเวียดนาม ภายใต้ชื่อโครงการ Triangle in ASEAN  
โดยรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลแคนาดาเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ และ ILO เป็นหน่วยงานดำเนิน
โครงการฯ สำหรับการดำเนินโครงการมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 - 2568  

- การดำเนินความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) กรมประมง 
และ ILO ภายใต้แผนงาน “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลของไทย 
(Good Labour Practices : GLP Guidelines for Primary Processing Workplaces in the Shrimp and 
Seafood Industry of Thailand)     

- กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทำแผนพัฒนาและร่างกฎหมาย 
โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลักที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ....  
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ....  และ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ....  ซึ่งการยกร่างในการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพื ่อให้ปรับปรุงและเพ่ิม
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยเสรีภาพ
ในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ทั้งสองฉบับ 
เป็นประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับขั้นตอนการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ 
การจ้าง วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานและนัดหยุดงาน  คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ มีการเพิ่มบทบัญญัติให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์  รวมไปถึงการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการดำเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การ
นายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้าง 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานได้พัฒนาบทบาทการคุ้มครองแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับ ILO และองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำ
แผนพัฒนากฎหมายแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการอนุสัญญาของ ILO โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉบับที่ 87 
และ 98 เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานในทุกรูปแบบที่ไม่เป็นที่ยอมรับ รวมไปถึง
การส่งเสริมให้เกิดเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมของสหภาพแรงงานและองค์การนายจ้าง 
โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาให้ระบบการคุ้มครองแรงงานทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ  
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 แม้ว่าการที่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาหลักของ ILO ที่เหลืออีก 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 87 
ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วย
สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 ซึ่งเป็นด้วยเหตุผลข้อจำกัดของกฎหมายหรือแนวปฏิบัติ
บางประการเช่นเดียวกันกับอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาข้างต้น เช่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ 
มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา แต่ประเทศไทยแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนที่ต ้องการพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับ 
การคุ้มครองสิทธิแรงงาน การคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมทั้งของผู้แทนองค์การ
นายจ้างและผู้แทนองค์การลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะพิจารณาการให้สัตยาบัน ด้วยเห็นว่าไม่ว่าประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 
หรือการภาคยานุวัติตราสารระหว่างประเทศกี่ฉบับ หากไม่มีแนวการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ 
ของอนุสัญญาและตราสารต่าง ๆ การให้สัตยาบันหรือการภาคยานุวัติตราสารระหว่างประเทศ ก็ไม่สามารถ 
ทำให้บรรลุผลในทางปฏิบัติได้  

บทสรุป 

  เป็นที่ชัดเจนว่า USTR ไม่ได้มีบทบาทและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการค้าเท่านั้น แต่ USTR 
ยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องสิทธิแรงงานและประเด็นด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้ 
USTR และหน่วยงานภายใต้สังกัดยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านที่จำแนกตามความร่วมมือตาม
ภูมิภาคและประเทศคู่ความร่วมมือ รวมทั้งจำแนกตามประเด็นความร่วมมือ เช่น ประเด็นความร่วมมือของ
สหรัฐ ฯ ภายใต้กรอบ WTO หรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของสหรัฐ ฯ ในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี (เช่น แรงงาน สิทธิทางปัญญา ฯลฯ) นอกจากนี้ USTR ยังมีบทบาทนำในการทำงานในฐานะ
คณะกรรมการเชิงบูรณาการร่วมหลายหน่วยงาน (Interagency Role) ดังนั้นการกำหนดทิศทางกรอบ
นโยบายและการดำเนินงานนโยบายการค้าในภาพรวมและประเด็นความร่วมมือที ่เชื ่อมโยงประเด็นอ่ืน
หลากหลายมิติ (cross-cutting issues) จึงมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำเสนอ
ข้อเสนอแนะแก่ประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ในฐานะท่ีปรึกษาด้านนโยบายทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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¡ÒÃ·Ø‹ÁµÅÒ´ãËŒÃÑ´¡ØÁÂÔè§¢Öé¹à¾×èÍãËŒ»ÃÐà·Èµ‹Ò§ æ »¯ÔºÑµÔãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñ¹ 
áÅÐÂÑ§à»š¹¡ÒÃÅ´âÍ¡ÒÊ·ÕèÍÒ¨ÁÕ»ÃÐà·È¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒãªŒÁÒµÃ¡ÒÃµÍºâµŒà¾×èÍ¡Õ´¡Ñ¹¡ÒÃ¤ŒÒ

ÍÂ‹Ò§äÁ‹à»š¹¸ÃÃÁ (¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È, 2555)

¼ÙŒá·¹¡ÒÃ¤ŒÒÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò (United States Trade Representative : USTR) 
ÁÕº·ºÒ·ÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃ·º·Ç¹¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ôá¡‹»ÃÐà·È¼ÙŒä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô 

â´Â¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÊËÃÑ° (U.S. Department of State) 
áÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹ÊËÃÑ° (U.S. Department of Labor) 

à»š¹ÊÍ§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ËÅÑ¡¢Í§ÃÑ°·Õè»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¹âÂºÒÂ¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐ¹âÂºÒÂ
´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹ 

ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒãªŒÁÒµÃ°Ò¹áÃ§§Ò¹à»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¹âÂºÒÂ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
áÅÐ¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô GSP â´Â¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¤ŒÒÁ¹ØÉÂ� (Tip Report) 
áÅÐÃÒÂ§Ò¹ºÑÞªÕÃÒÂª×èÍÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕàËµØ¼Åàª×èÍä´ŒÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹à´ç¡ËÃ×ÍáÃ§§Ò¹

ºÑ§¤Ñº (TVPRA List) ·Ñé§ÂÑ§ÁÕ¼Åµ‹Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¹âÂºÒÂ 
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ÊÔ·¸ÔáÃ§§Ò¹·Õè´ÕÂÔè§¢Öé¹¢Í§»ÃÐà·È¤Ù‹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í«Öè§·Õè¼‹Ò¹ÁÒ
»ÃÐà·Èä·Â¶Ù¡¾Ô¨ÒÃ³ÒµÑ´ÊÔ·¸Ô GSP ¨Ò¡¡ÒÃÂ×è¹¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹¢Í§ÊËÃÑ°Ï·ÕèÃÐºØÇ‹Ò 

»ÃÐà·Èä·ÂäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÅÐà¤ÒÃ¾ÊÔ·¸Ô¢Í§áÃ§§Ò¹

ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ·Ò§ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã (Generalized System of Preferences: GSP) 
à»š¹á¹Ç¤Ô´¢Í§¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È¾Ñ²¹ÒáÅŒÇà¾×èÍ·Õè¨Ðª‹ÇÂÂ¡ÃÐ´Ñº·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·È¡ÓÅÑ§

¾Ñ²¹ÒÏ ãËŒàµÔºâµÂÔè§¢Öé¹  

ÊÔ·¸Ô GSP
à»š¹¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉáµ‹à¾ÕÂ§½†ÒÂà´ÕÂÇ¢Í§»ÃÐà·È·Õè¾Ñ²¹ÒáÅŒÇ·Õè¨Ð¹Óà¢ŒÒÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§»ÃÐà·È

¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Òâ´Âà¡çºÀÒÉÕ¹Óà¢ŒÒã¹ÃÐ´ÑºµèÓËÃ×ÍÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ¹Óà¢ŒÒ

»ÃÐà·Èä·Âà»š¹Ë¹Öè§ã¹»ÃÐà·È·Õèä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡ÁÒµÃ¡ÒÃÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ·Ò§ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã
¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒÁÒà»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒÂÒÇ¹Ò¹µÑé§áµ‹»‚ 2519 ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ 

à»š¹»ÃÐà·ÈÅÓ´ÑºË¹Öè§ (ã¹»‚ 2563) ·Õèä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô GSP 
ã¹¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÊÔ¹¤ŒÒà¢ŒÒä»ã¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹ÒÊÙ§·ÕèÊØ´

¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂáÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔ 

 ÊÔ·¸Ô GSP ¤×ÍÍÐäÃ »ÃÐà·Èä·Âä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡ÊÔ·¸Ô GSP ËÃ×ÍäÁ‹

ã¤Ã¤×Í¼ÙŒ¡ÓË¹´¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô GSP ¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

ÁÒµÃ°Ò¹áÃ§§Ò¹ÊÒ¡Å; à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¹âÂºÒÂ
·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ¢Í§ÊËÃÑ°Ï

1. ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹â´ÂÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹¤ÇÃà»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ËÅÑ¡
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ “·ÕÁ§Ò¹¢ŒÒÁÊÒÂ§Ò¹áºº¶ÒÇÃ (Cross Functional Team)” 
«Öè§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¼ÙŒá·¹ËÃ×Íà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÃÐ´Ñº»¯ÔºÑµÔ¨Ò¡·Ø¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹ÊÑ§¡Ñ´

¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹áÅÐ¼ÙŒá·¹ÃÐ´Ñº»¯ÔºÑµÔ¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�·Õè»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Í§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁÁÒµÃ°Ò¹áÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¡ÒÃ¨Ñ´·Ó
¢ŒÍµ¡Å§¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ áÅÐ¡ÒÃ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
â´ÂãËŒÁÕÀÒÃ¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�µÔ´µÒÁ¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒáÅÐá¹Çâ¹ŒÁ

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÁÒµÃ°Ò¹áÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
áÅÐ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹àÊ¹Í¼ÙŒºÃÔËÒÃ·Ñé§¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�áÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹

»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹àªÔ§¹âÂºÒÂ 

2. ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹¤ÇÃÊÃŒÒ§ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÃÙ»áººµ‹Ò§ æ 
ã¹¡ÒÃãËŒÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ø¡ÃÐ´Ñºã¹ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº

Í¹ØÊÑÞÞÒËÅÑ¡¢Í§Í§¤�¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 2 ©ºÑº
·Õè»ÃÐà·Èä·ÂÂÑ§äÁ‹ä´ŒãËŒÊÑµÂÒºÑ¹ ä´Œá¡‹ ©ºÑº·Õè 87 áÅÐ©ºÑº·Õè 98 

¡Ñºá¹Ç»¯ÔºÑµÔ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â·Õè¾Ñ²¹ÒÁÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ã¹¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸ÔáÃ§§Ò¹ 
¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§àÊÃÕÀÒ¾ã¹¡ÒÃÊÁÒ¤ÁáÅÐ¡ÒÃà¨Ã¨Òµ‹ÍÃÍ§Ã‹ÇÁ·Ñé§¢Í§¼ÙŒá·¹Í§¤�

¡ÒÃ¹ÒÂ¨ŒÒ§áÅÐ¼ÙŒá·¹Í§¤�¡ÒÃÅÙ¡¨ŒÒ§ãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
ÁÒµÃ°Ò¹áÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 

3. ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹¤ÇÃãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÁÒ¡¢Öé¹¡Ñº¡ÒÃ¡ÓË¹´á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ
µÒÁÍ¹ØÊÑÞÞÒËÅÑ¡·Õè»ÃÐà·Èä·Âä´ŒãËŒÊÑµÂÒºÑ¹äÇŒáÅŒÇ

 â´Âà©¾ÒÐËÁÇ´Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¢¨Ñ´¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹ºÑ§¤Ñº ¤×Í Í¹ØÊÑÞÞÒ©ºÑº·Õè 29 
Ç‹Ò´ŒÇÂáÃ§§Ò¹ºÑ§¤ÑºáÅÐ¾Ô¸ÕÊÒÃÊ‹Ç¹àÊÃÔÁ áÅÐÍ¹ØÊÑÞÞÒ©ºÑº·Õè 105 

Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¢¨Ñ´¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹ºÑ§¤Ñº â´Âà©¾ÒÐ¡Ñº¡ÅØ‹Á·Õèà»š¹áÃ§§Ò¹¹Í¡ÃÐºº
ËÃ×ÍÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ«Öè§¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹à´ç¡áÅÐáÃ§§Ò¹ºÑ§¤Ñº¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ 

«Öè§¶×Íà»š¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§áÅÐàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁá¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ·Õè´ÕÂÔè§¢Öé¹ 
«Öè§¨Ðà»š¹¼Å´Õµ‹Í¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¢ŒÍµ¡Å§ËÃ×Í¡ÒÃà¨Ã¨Ò·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

¢Í§ä·Âµ‹Íä»
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การเสนอข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อกำหนดนโยบายท่าทีประเทศด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่าง
ประเทศ ประกอบการจัดทำสัญญาการค้าเสรีทั้งทวิภาคีและพหุภาคี รายปี 2564 

 
 จากเนื้อหาในเอกสารวิชาการว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศและความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นด้านการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่นำเสนอมาตั้งแต่ฉบับแรกคือไตรมาส 4/2563 จนถึง
ฉบับที่ 4 ประจำไตรมาส 3/2564 โดยเป็นการนำเสนอวิวัฒนาการของ “การค้าระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับประเด็นด้านแรงงานและสิทธิแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม การปฏิวัติอุตสาหกรรมและ
การเติบโตของการค้าระหว่างประเทศนำมาซึ่งการเอารัดเอาเปรียบแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตในทุกรูปแบบ
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนสินค้าทำให้เกิดกระแสการทุ่มตลาดทางสังคมหรือ Social dumping1  
จนเป็นที่มาของการจัดตั้ง “องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) 
เมื่อปี 2462 (ค.ศ. 1919) ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ คือ ILO ดำเนินงานผา่น
กลไกผู้แทนสามฝ่าย (ไตรภาคี) ที่ประกอบด้วย รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น
องค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน 
ซึ ่งพันธกิจหลักของ ILO ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Standards : ILS) ในรูปแบบอนุสัญญา (Convention) พิธีสาร (Protocol)2 และข้อแนะ (Recommendation)3  
ทั้งนี้ ในปีแรกของการก่อตั้ง ILO เมื่อปี 2462 (ค.ศ. 1919) ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ให้การรับรองอนุสัญญาจำนวน 6 ฉบับ และข้อแนะจำนวน 6 ฉบับ ซึ่งเนื้อหามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
ทั้ง 12 ฉบับ สามารถสะท้อนสภาพสังคมและสภาพการทำงานของแรงงานในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีที่มีการใช้
แรงงานหญิงและเด็กในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม โดยอนุสัญญาฉบับที่ 1 เป็นเรื่องที่ว่าด้วยชั่วโมงการทำงาน
ในสถานประกอบอุตสาหกรรม4 อนุสัญญาฉบับที่ 3 และ 4 เป็นเรื่องของการคุ้มครองแรงงานหญิงที่เป็นมารดา 
และการทำงานกลางคืนของแรงงานหญิง5 ส่วนอนุสัญญาฉบับที่ 5 และ 6 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอายุขั้นต่ำของ
แรงงานและการจ้างแรงงานเด็ก6 ซึ่งต่อมา ILO ได้มีการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศอีกหลายฉบับซึ่ง
ประกอบด้วยอนุสัญญาหลักหรืออนุสัญญาพื้นฐานที่มุ่งการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานตามปฏิญญา  

 
1 การทุ่มตลาดทางสังคม (Social Dumping) หมายถึง การปฏิบัติของนายจ้าง/ เจ้าของสถานประกอบการโดยให้คนงานได้รับ
ค่าจ้างและ/หรือสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมใน
ตลาดแรงงานท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีแพร่หลาย 
2 อนุสัญญาและพิธีสารเป็นตราสารระหว่างประเทศซึ่งเทียบเท่ากับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ โดยมีผลผูกพันทางกฎหมาย
เมื่อประเทศสมาชิกให้สัตยาบัน 
3 ข้อแนะเป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่ไม่เปิดสำหรับการให้สัตยาบัน จึงไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเหมือนกับ
อนุสัญญาและพิธีสาร โดยข้อแนะเป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนขยายความหรือให้กรอบแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อแนะจะเป็น
รูปแบบของข้อแนะประกอบอนุสัญญาในเรื ่องนั ้น ๆ (Recommendation supplements the Convention) และข้อแนะอีก
ประเภทหนึ่งคือข้อแนะอิสระ (Autonomous Recommendation)  
4 อนุสัญญาฉบับท่ี 1 ว่าด้วยช่ัวโมงการทำงาน (งานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1919 
5 อนุสัญญาฉบับที่ 3 ว่าด้วยการคุ้มครองการเป็นมารดา ค.ศ. 1919 อนุสัญญาฉบับที่ 4 ว่าด้วยการจ้างงานเวลากลางคืน 
(แรงงานหญิง) ค.ศ. 1919 (ปัจจุบันอนุสัญญาฉบับท่ี 4 ถูกยกเลิกแล้ว)  
6 อนุสัญญาฉบับที่ 5 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ (งานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1919 อนุสัญญาฉบับที่ 6 ว่าด้วยงานกลางคืนของผู้เยาว์ 
(งานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1919  
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ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั ้นพื้นฐานในการทำงาน (1998 ILO Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work) จำนวน 4 หมวด รวม 8 ฉบับ7 

 ต่อมาเม่ือสงครามโลกครั้งที่ 2 (ช่วงปี 2482 – 2488) สิ้นสุดลง ทั่วโลกประสบกับปัญหาจากสงคราม 
ทำให้สภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกตกต่ำ ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงมีแนวคิดที่ร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจและการค้า
และจัดระเบียบการค้าโลกขึ้นใหม่ ดังนั้นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรรวมทั้งประเทศพันธมิตรได้จัดการ
ประชุมเจรจาเพื่อกำหนดกฎระเบียบว่าด้วยเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ณ เมือง Bretton Woods 
สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2487 (ค.ศ. 1944) ซึ่งจากผลของการเจรจาจึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก (World Bank) 
ต่อจากนั้นได้มีการประชุมเจรจาด้านการค้าระหว่างประเทศอีกหลายครั้ง กระทั่งในการประชุมว่าด้วยเรื่อง
ภาษีศุลกากร ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เมื่อปี 2490 (ค.ศ. 1947) ที่ประชุมเห็นชอบ
การจัดทำข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and 
Trade : GATT) ซึ่งเป็นข้อตกลงทางกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2491 
(ค.ศ. 1948) จนถึงปี 2537 (ค.ศ. 1994) มีการเจรจาว่าด้วยเรื่อง GATT จำนวนทั้งสิ้น 8 รอบ โดยการเจรจา 
GATT รอบท่ีคุ้นชื่อกันดี คือ การเจรจารอบอุรุกวัย (the Uruguay Round) ซึ่งเป็นการเจรจารอบที่ 8 ที่ใช้เวลา
การเจรจาต่อเนื่องถึง 7 ปีครึ่ง ระหว่างปี 2529 – 2537 (ค.ศ. 1986 – 1994) และการเจรจารอบอุรุกวัยนี้
เป็นการเจรจารอบที่สำคัญที่ครอบคลุมขอบเขตการค้าเกือบทุกหมวด เกือบทุกสาขา ก่อนหน้าที่ GATT 
จะได้รับการยกสถานะจากการเป็นเพียงข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศให้มีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ
ภายใต้ชื่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เมื่อปี 2538 (ค.ศ. 1994)  

 WTO มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการค้าโลก โดยส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศของประเทศ
สมาชิกมีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้ WTO มีหน้าที่กำกับดูแลและจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศในระดับ
พหุภาคี และเป็นเวทีในการเจรจาในการลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ โดย
หลักการสำคัญของ WTO คือ 1) การกำหนดให้ใช้มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกประติบัติ 
(Non–Discrimination) คือให้การปฏิบัติต่อสินค้าจากประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน (Most - favoured 
Nation Treatment: MFN) กล่าวคือแต่ละประเทศจะต้องเรียกเก็บภาษีศุลกากร หรือค่าธรรมเนียม หรือใช้
มาตรการใด ๆ กับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ เท่าเทียมกันทุกประเทศ 2) การปฏิบัติต่อสินค้านำเข้า
เท่าเทียมกับสินค้าภายในประเทศ (National Treatment) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีภายในหรือการกำหนด
กฎระเบียบต่าง ๆ 3) การกำหนดและบังคับใช้มาตรการทางการค้าจะต้องมีความโปร่งใส (transparency) 

 
7 หมวดว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม (อนุสัญญาฉบับที่ 87ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ
คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949) 
หมวดว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานบังคับ (อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1969 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพธิีสาร 
ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29) และอนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานบังคับ ค.ศ. 1957)  
หมวดว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ (อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951 
และอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958 หมวดว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก 
(อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 และอนุสัญญาฉบับท่ี 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเดก็ 
ค.ศ. 1999)  
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โดยประเทศสมาชิกจะต้องพิมพ์เผยแพร่กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าต่อสาธารณชนและแจ้งให้
ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความโปร่งใส8  

 เป็นที่แน่นอนว่าแต่ละประเทศมีศักยภาพการแข่งขันในระดับที่แตกต่างกันในเวทีการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (least developed countries) และประเทศกำลังพัฒนาย่อมมี
ศักยภาพในการแข่งขันและการปฏิบัติตามระเบียบของ WTO ได้น้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น
ข้อตกลงในการก่อตั้ง WTO จึงมีบทบัญญัติพิเศษ (special provisions) ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา
ที่เรียกว่า “บทบัญญัติการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง (special and differential treatment provisions)” 
โดยเนื้อหาประเด็นหนึ่งภายใต้บทบัญญัติดังกล่าว ได้แก่ ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized 
System of Preferences : GSP) ซึ่งแท้จริงแล้ว GSP เริ ่มมีตั ้งแต่ปี 2511 (ค.ศ. 1968) ตามมติที่ประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (the United Nations Conference on Trade and Development 
: UNCTAD) ก่อนการก่อตั้ง WTO โดยหลังจากนั้น GSP ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่ประเทศพัฒนาแล้วให้สิทธิหรือ “แต้มต่อ” ประเทศกำลังพัฒนาให้สามารถ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้  

 ในระยะหลังที่ผ่านมาประเทศพัฒนาที่เป็นประเทศคู่ค้ามักใช้อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non – 
Tariffs Barriers : NTBs) ซึ่งเป็นกฎระเบียบข้อบังคับที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ กำหนดขึ้นเพื่อสร้างอุปสรรค
ต่อการส่งออกของประเทศคู่ค้าและกีดกันการนำเข้าสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ 
เช่น มาตรฐานสินค้า มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม9 มาเป็นข้อจำกัดและยกเว้นการให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้าซึ่งรวมถึงระบบ GSP โดยในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานได้แก่ การที่แรงงานในประเทศไทย
ทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับสิทธิแรงงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งกรณีศึ กษาที่หยิบ
ยกเป็นตัวอย่าง ได้แก่ ข้อร้องเรียนของสหพันธ์แรงงานอเมริกันและสภาองค์การอุตสาหกรรม (the American 
Federation of Labor & Congress of Industrial Organizations : AFL-CIO) ยื่นคำร้อง (petition) ขอให้
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทบทวนการให้สิทธิ GSP แก่ประเทศไทย โดยระบุว่าประเทศไทยไม่มีการดำเนินงานในการ
คุ้มครองและเคารพสิทธิของแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจา
ต่อรองร่วม สิทธิในการนัดหยุดงาน การห้ามการบังคับใช้แรงงาน และการเลือกการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ 
หรือในกรณีสหภาพยุโรปให้สถานะใบเหลืองแก่ประเทศไทยในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุมซึ่งในประเด็นดังกล่าวรวมถึงเรื่องการบังคับใช้แรงงานใน  

 

 

 

 

 
8 รู้ จ ั ก  WTO, คณะผ ู ้ แทนถาวร ไทยประจำองค ์ ก ารการค ้ า โ ลกและองค ์ ก ารทร ั พย ์ ส ิ นทางป ั ญญา โลก , 
https://www.pmtw.moc.go.th/aboutwto 
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non – Tariff Measures : NTMs) และอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non – 
Tariff Barriers : NTBs) https://www.moc.go.th/index.php/moc-news-center-eng/item/non-tariff-measures-
ntms-non-tariff-barriers-ntbs-11-2556.html 
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สรุปผลการศึกษาความตกลงด้านการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านแรงงาน เพื่อประกอบการกำหนด
ท่าทีและการเตรียมความพร้อมของกระทรวงแรงงาน 

  จากเนื้อหาข้อมูลวิชาการว่าด้วยเรื ่องเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศและความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นด้านการค้าเสรีที่นำเสนอมาตั้งแต่ฉบับแรกคือไตรมาส 4/2563 จนถึงฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับที่ 4 ประจำ
ไตรมาส 3/2564 และรายปี 2564 โดยเป็นการสรุปภาพรวมจากบทวิเคราะห์เอกสารทุกไตรมาส
เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการสำหรับการกำหนดท่าทีของกระทรวงแรงงาน พบว่าปัจจุบัน
ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและการค้าเสรีมีความเปิดกว้าง (openness) มีการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence) 
และไม่สามารถดำเนินการแบบแยกส่วนได้ (fragmented) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำมิติด้านสังคมอื่น ๆ เข้ามา
ผนวกรวมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการคุ้มครองแรงงานและสิทธิแรงงานเป็นมิติด้านสังคมที่บริบท
ของเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญ  แม้ว่าประเด็นนี้จะเป็นสิ่งที่ประเทศกำลังพัฒนา
และประเทศพัฒนาแล้วมีความเห็นไม่ตรงกัน โดยประเทศกำลังพัฒนาเห็นว่าการนำประเด็นมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศผนวกกับข้อตกลงเศรษฐกิจและการเจรจาการค้า เป็นการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าและ
นโยบายปกป้องสินค้าและบริการ (Protectionism) ของประเทศพัฒนาแล้ว และเป็นการปิดกั้นโอกาสการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน (comparative advantage) ของประเทศกำลังพัฒนา 

  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและมี
หลากหลายแง่มุม (complexity and multifaced) ที่ต้องนำมาพิจารณา แม้ว่าปัจจุบันมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศจะปรากฏเฉพาะในข้อสัญญาแนบท้ายว่าด้วยเรื่องของแรงงาน (Labour Clause) หรือในหนังสือ
ความตกลงข้างเคียง (side agreements) ในข้อตกลงการค้าเสรี อย่างไรก็ตามในมุมมองของผู้ศึกษา ฯ เห็นว่า
มีความเป็นไปได้สูงที่ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตที่มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศจะถูกกำหนดเป็น
บทบัญญัติหนึ่งในข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือข้อตกลงด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับทวิภาคี และพหุภาคี ที่ส่งผลผูกพันการบังคับใช้กับประเทศภาคีแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจาก
ท่าทีขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ที่ต้องการมีการปฏิรูปองค์การเพื่อรับมือกับ
กระแสการค้าโลกยุคใหม่ โดยในเวที WTO Public Forum 2021 ในการประชุมย่อยหัวข้อ “วาระการปฏิรูป
องค์การการค้าโลกเพื่อสนับสนุนงานที่มีคุณค่าและการพัฒนาที่เป็นธรรม”  ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลว่า 
WTO ควรสร้างความเชื่อมั่นกับประชาคมโลกตามเจตนารมณ์การจัดตั้ง WTO ภายใต้ความตกลงมาร์ราเกซ  
(Marrakesh Agreement) ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการค้าอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุน
และให้ความสำคัญรวมไปถึงการเคารพสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน โดยหลักการการปฏิรูป WTO ต้องมี
การกำหนดบทบัญญัติขั ้นต่ำที่บังคับใช้กับประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาว่าด้วยเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิแรงงานเพื่อให้การแข่งขันด้านการค้าเสรีเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งผลไปถึงการพัฒนา
สภาพการทำงานที่มีคุณค่าต่อแรงงาน 

  จากท่าทีที่ชัดเจนของ WTO ข้างต้น และมีความเป็นไปได้ว่า WTO และ ILO จะมีความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อผนวกประเด็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในบทบัญญัติว่าด้วยข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานจึงต้องปรับบทบาทในการดำเนินงานเชิงรุก (active) เพื่อเตรียม
ความพร้อมกับทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกระแสการค้าโลกที่สิทธิแรงงานและมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศเป็น “the must” ของข้อตกลงด้านการค้าเสรีทั ้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ ่งที่ผ่านมาต้อง
ยอมรับว่ากระทรวงแรงงานดำเนินงานแบบตั้งรับ (passive) มาโดยตลอด เห็นได้ชัดเจนจากกรณีท่ี  AFL-CIO 
ยื ่นข้อร้องเรียนต่อ USTR อย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่ปี 2558 – 2561 ที ่ระบุว่าประเทศไทยไม่มีการคุ ้มครอง 
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และเคารพสิทธิของแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม การ
ห้ามการบังคับใช้แรงงาน และการเลือกการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ  นอกจากนี้การที่ประเทศไทยยังไม่ให้
สัตยาบันอนุสัญญาหลักของ ILO จำนวน 2 ฉบับที่เหลือ คือฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ยังคงเป็นประเด็นที่
ประเทศคู่ค้าของประเทศไทยนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสิทธิพิเศษทางการค้าหรือจำกัดการนำเข้าสินค้าของ
ประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าและระบบเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ 

จากการนำเสนอเนื้อหาการวิเคราะห์ตั้งแต่ฉบับแรกประจำไตรมาส 4/2563 ถึงฉบับที่สี่ประจำไตรมาส 
3/2564 คณะผู้จัดทำงานศึกษาได้จัดทำข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1. กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานควรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง 
“ทีมงานข้ามสายงานแบบถาวร (Cross Functional Team)” ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้แทนระดับปฏิบัติจากกระทรวงพาณิชย์ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ การจัดทำข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี และการกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ โดยให้มีภารกิจในการติดตามความคืบหน้าและ
แนวโน้มสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์ และจัดทำรายงานเสนอผู ้บริหารทั ้งของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงแรงงาน
ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในเชิงรุกและสามารถจัดทำคำชี้แจง
ข้อร้องเรียนจากต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดกรณีข้อร้องเรียนประเทศไทย
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

2. กระทรวงแรงงานควรสร้างช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการให้องค์ความรู้แก่บุคลากรทุก
ระดับในสังกัดกระทรวงแรงงานเกี ่ยวกับอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 2 ฉบับ 
ที่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน ได้แก่ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 กับแนวปฏิบัติของประเทศไทยที่พัฒนา
มาอย่างต่อเนื่องในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน การคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม
ทั้งของผู้แทนองค์การนายจ้างและผู้แทนองค์การลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศทั้งสองฉบับดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักรู้บทบาทของตนเองที่มีส่วนสำคัญ
และเกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ในระดับประเทศจากการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ  

3. กระทรวงแรงงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามอนุสัญญาหลัก 
ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว โดยเฉพาะหมวดว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานบังคับ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 29  
ว่าด้วยแรงงานบังคับและพิธีสารส่วนเสริม และอนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานบังคับ
โดยเฉพาะกับกลุ่มที่เป็นแรงงานนอกระบบหรือภาคการเกษตรซึ่งพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
จำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากในเดือนกันยายนที่ผ่านมา องค์การการค้าโลก ภายใต้กิจกรรม WTO Public 
Forum ประจำปี 2564 ได้มีการหารือเกี่ยวกับบทบาทของระบบการค้าพหุภาคีในการรับมือกับสถานการณ์
ปัจจุบันและวิกฤตในอนาคต ซึ่งมีประเด็นการประชุมที ่เกี ่ยวข้องกับวาระการปฏิรูปองค์การการค้าโลก 
เพื่อสนับสนุนการทำงานที่มีคุณค่าและเพื่อการพัฒนาที่เป็นธรรม ซึ่งจะมีการปฏิรูปการค้าโดยการกำหนดให้
สิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สิทธิทางการค้าระหว่างประเทศที่เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น การให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว ถือเป็นการปรับปรุงและเตรียมความพร้อมแนวทาง
ปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการจัดทำข้อตกลงหรือการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศของไทยต่อไป 
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